
Uitslag van Grasmat 3 - WSC 1 gespeeld op 7-5-2001:

w P.Wijnand       1 – 0   N.Mattias
z W.Raudenbusch   0 – 1   B.Bruns
w C.Pieters       0 – 1   B.Kers
z D.Spel          1 – 0   W.Klinkenberg
w W.Blijstra      1 - 0   R.Gallenkamp
z P.Costello      1 – 0   W.Kramenoonk
w N.Dalmulder     0 - 1   E.Spits
z R.Tijssens      ½ – ½   P.Beemster
                 -------
  WSC 1          4½ – 3½  Grasmat 3

Deze wedstrijd was niet meer van belang voor promotie of degradatie, misschien dat ik daarom 
zo'n moeite had om een volledig team bij elkaar te krijgen, slechts 3 spelers waren vaste krachten!

In mijn partij was het na 10 zetten al duidelijk dat wit het beste van het spel had en zwart weinig tot 
geen tegenkansen, dat speelt wel lekker. Na bijna elke zet zag de stelling er nog weer rooskleuriger 
uit zodat Mattias op de 25e zet kon opgeven met een achterstand van 2 lopers tegen een toren en 
verlies van nog een stuk in het verschiet.

Casper speelde voor het eerst in het 1e team, of dat de verklaring is voor zijn wat timide spel weet ik 
niet maar feit is wel dat vlak voor de beslissende blunder op de 11e zet zwart al beter stond met open 
lijnen voor beide lopers, een onaantastbaar paard op d5 en beheer van de c-lijn.

In de variant die bij Dick op het bord kwam heeft zwart na zeven zetten (1.e2 e4 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 
Pf6 4.Pc3 Pce4 5.Lxf7+ Kxf7 6.Pxe4 d5 7.Peg5+ Kg8) al een score van 72% in mijn database en 
ook in deze partij had zwart geen problemen al duurde het wel de 50e zet voor wit opgaf, na o.a. een 
gemist mat in 5 op de 22e zet.
Zwart had moeite om een koningsaanval van Wim af te slaan in een siciliaanse draak, toch had hij 
niet na slechts 21 zetten hoeven opgeven als er krachtig opgetreden was in het centrum middels e5.

Patrick speelde zoals vanouds zijn scandinavisch-gambiet (1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.Lc4 [of c4] c6) 
maar kreeg daar niet genoeg voor terug totdat wit op de 26e zet een combinatie over het hoofd zag. 
Toch had dit niet meer dan gelijke kansen hoeven op te leveren ware het niet dat wit vanaf dat 
moment de kluts kwijt was en steeds dieper in de problemen kwam.
Nico stond bijna de hele partij beter met een extra pion, maar moest deze voorsprong onder 
tijdsdruk weer uit handen geven en even later zelfs de partij.

De opponent van Rob kreeg de tijd om een typisch siciliaanse koningsaanval op te zetten met f3, g4 
en h4, toen zwart daarop met g5 reageerde kreeg wit de h-lijn cadeau en speelde daarna eigenlijk 
een tactisch gewonnen partij. Zolas wij allen echter weten is er niets moeilijker dan zo'n partij dan 
ook te winnen, dat vereist snel handelen voordat de tegenstander zich kan hergroeperen.



Het offer 21.Lxb5 maakt ruimte voor de dame om 
naar h2 te gaan, na het gedwongen Kg7 (om Th8 te 
kunnen spelen) kan 22.Lc4 volgen (nog zo'n 
grapje: Txc4 23.Dh2 en mat is onvermijdelijk), wat 
Lxe6 en dan Lxg5 dreigt. Pf4 23.Lxf4 gxf4 of exf4 
24.e5 dxe5 Df5 24.g5 Pg4 op bijv. Pd7 volgt Th7+ 
25.fxg4 Th8 26.Dd3 met de dreiging Lxa6 en wit 
kan weinig meer gebeuren!

Wit speelde hier echter Th6, wist na Kg7 de aanval niet door te zetten en stond 10 zetten later zèlf 
verloren, maar ook Rob wist met zijn voordeel geen raad en werd bovendien opgejaagd door de 
klok waardoor wit met eeuwig schaak kon ontsnappen.
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